Z á p i s č. 13/2020
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Lštění
konaného dne 29. 12. 2020 od 18:00 hod.
Přítomni: JUDr. Jarmila Hanyková, CSc., Mgr. Miroslav Klenovec, Jaroslav Cigler, Jaromír Stolař,
Ing. Lukáš Gruber, Vladimír Kadlec
Omluveni : Miroslav Slanec

Nepřítomen: 0

Veřejnost: 0

1. Zahájení
Dnešní zasedání OZ Lštění zahájila starostka obce JUDr. Jarmila Hanyková, CSc.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele a schválení programu:
Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Ing. Lukáše Grubera, Jaroslava Ciglera, zapisovatele Vladimíra
Kadlece a seznámila s programem zasedání.
U s n e s e n í č. 1:
Obecní zastupitelstvo obce Lštění určuje ověřovatele zápisu Ing. Lukáše Grubera, Jaroslava Ciglera,
zapisovatele Vladimíra Kadlece a souhlasí s programem jednání takto.
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele a schválení programu
3. Schválení rozpočtu na rok 2021
4. Schválení střednědobého výhledu na roky 2022 - 2025
5. Odměny zastupitelů a členů komisí
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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3. Schválení rozpočtu na rok 2021
Dr. Hanyková informovala, že návrh rozpočtu na rok 2021 byl řádně vyvěšen na úřední desce a ve stanovené
lhůtě k němu nikdo nepodal žádné připomínky ani námitky, a proto navrhuje schválit rozpočet beze změn
v podobě na posledním zasedání obecního zastupitelstva předloženého a zveřejněného návrhu.
U s n e s e n í č. 2:
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2021 v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

4. Schválení střednědobého výhledu na roky 2022 – 2025
Dr. Hanyková informovala, že návrh střednědobého výhledu na roky 2022 - 2025 byl řádně vyvěšen na úřední
desce a ve stanovené lhůtě k němu nikdo nepodal žádné připomínky ani námitky, a proto navrhuje schválit
výhled beze změn v podobě na posledním zasedání obecního zastupitelstva předloženého a zveřejněného
návrhu.
U s n e s e n í č. 3:
Obecní zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled na roky 2022 - 2025 v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

5. Odměny zastupitelů a členů komisí
Na návrh předsedy komise pro občanské záležitosti dr. Hanyková doporučila přiznat odměnu členkám této
komise, a to ve výši á 1.000,- Kč.
Dále informovala, že s účinností od 1. 1. 2021 nebude již vyplácena měsíční odměna jednomu členovi K-SIR,
když výjimečné pracovní zapojení spojené s archivací a tvorbou územního plánu bylo dokončeno a navíc člen
o to sám požádal, jeho práce v komisi pokračuje.
Dále dr. Hanyková informovala o tom, že opětovně ustanovila komisi životního prostředí, a to s účinností od
1. 1. 2021. Komise bude pracovat ve složení: JUDr. Jarmila Hanyková, CSc., Vladimír Kadlec, Ing. Jana
Pavlíková a členovi OZ Vladimíru Kadlecovi tak náleží odměna ve shodné výši jako ostatním zastupitelům,
členům komisí či výborů, tj. 2.894,- Kč/měsíc.
Dr. Hanyková dále předložila návrh, že žádné další mimořádné odměny z důvodu pandemické situace a
nejasností ve výši příjmů obecního rozpočtu a současně předpokladu velkých investičních nákladů, nebudou
přiznány. Obecní zastupitelstvo tento návrh jednomyslně podpořilo.
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U s n e s e n í č. 4:
Obecní zastupitelstvo schvaluje odměnu dvěma členkám komise pro občanské záležitosti ve výši á
1.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

U s n e s e n í č. 5:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí ukončení odměňování člena K-SIR.

U s n e s e n í č. 6:
Obecní zastupitelstvo schvaluje odměnu zastupitele Vladimíra Kadlece ve výši 2.894,- Kč/měsíčně
s účinností od 1. 1. 2021.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

6. Různé
Dr. Hanyková předložila návrh ČEZ Distribuce a. s. na zřízení smlouvy o služebnosti – kabelové vedení NN,
č. parc. 226/18, 226/122, 226/143, 226/269 v k. ú. Lštění. Služebnost se zřizuje v souvislosti s investicí
vodovodu a kanalizace ve Zlenicích.
U s n e s e n í č. 7:
Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr zřízení služebnosti – kabelové vedení NN, č. parc. 226/18,
226/122, 226/143, 226/269 v k. ú. Lštění.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Dr. Hanyková informovala o poskytnutí tří dotací z rozpočtu Středočeského kraje a současně požádala o
odsouhlasení jejich přijetí.
U s n e s e n í č. 8:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021 + NIP ve výši
350.000,- Kč na projekt Projektová dokumentace nových vodovodních řadů obce místní části Lštění a
jejich napojení na vodovodní přivaděč a pověřuje starostku dr. Hanykovou uzavřením veřejnoprávní
smlouvy
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
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U s n e s e n í č. 9:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021 + NIP ve výši
350.000,- Kč na projekt Vyhotovení projektové dokumentace za účelem propojení nových vodovodních
a kanalizačních řadů obce Lštění, místní části Zlenice a pověřuje starostku dr. Hanykovou uzavřením
veřejnoprávní smlouvy
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
U s n e s e n í č. 10:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace z Programu 2017 - 2020 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova ve výši 242.538,- Kč na
projekt Oprava místní komunikace ulice Lomená, Lštění – místní část Zlenice a pověřuje starostku dr.
Hanykovou uzavřením veřejnoprávní smlouvy
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

7. Diskuse
Bez příspěvku.

8. Závěr
Příští zasedání obecního zastupitelstva je plánováno na 26. ledna 2021 v 18:00 hodin.
Poté bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Lukáš Gruber
Jaroslav Cigler

Zapisovatel:

Vladimír Kadlec

Starostka

JUDr. Jarmila Hanyková, CSc.
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